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Náš Domov 
                                           ČERVEN  2018 

                    

ZÁPIS Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY ZAŘÍZENÍ 

 

• Zhodnocení úspěšného Dne Domova, poděkování sponzorům 

akce, informace o plánované změně pořádání Dne Domova 

v příštím roce. 

 

• Informace o probíhajících úpravách a rekonstrukcích zařízení: 

• Malování 

• Výměna oken a balkónových sestav 

• Příprava návrhu na změnu exteriéru pavilonu DZR 

• Úprava zahrady u vchodu do bývalé pečovatelské služby 

- nákup slunečníku, přistavení laviček, výroba nájezdů 

pro imobilní klienty 

 

• Opětovné upozornění na zákaz kouření mimo vyhrazené 

prostory a na případné sankce při opakovaném nedodržování 

Domácího řádu. 

 

• Apelování na slušné chování mezi klienty i mezi klienty a 

zaměstnanci. 

 

• Doporučení vhodného jednání při vysokých letních teplotách: 

• Dodržování hygieny 

• Vhodné oblečení 

• Dodržování pitného režimu 
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE 

21.6. Kostkové hry 

22.6. Výstava „Šikovné ruce“ v Lysé nad Labem 

26.6. Dětský den na zahradě Domova 

28.6. Zahájení Letní olympiády – grilování 

 

 

VÍTÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE 

paní Petra Motyčíková – pracovnice úklidu na 2. oddělení 

paní Magda Spilková – pracovnice úklidu na 4. oddělení 

 

 

        VÍTÁME NOVÉ SPOLUBYDLÍCÍ - KVĚTEN 

paní Marie Hrubá                                                             paní Marie Čergeová 

paní Marie Ketnerová                                                      pan Bohumír Danda 

pan František Tichý 

 

                                                 KULATINY 

paní Zdenka Dvořáková 

 

 

 

                                          VŠECHNO NEJLEPŠÍ 

 

 

 

OPUSTILI NÁS - KVĚTEN 

paní Milena Cihelková                                                           pan Josef Pokorný 

paní Anežka Filipová                                                          pan Jaroslav Kraif 

pan Vladislav Pešata                                                  pan Jaroslav Pípota 

paní Zdeňka Dianová                                                     
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ČERVEN 

Červen je šestý měsíc gregoriánského kalendáře v roce, má 30 dní. Jméno 

červen je odvozováno rozmanitě, například Rakowiecki a Leška viděli jeho 

původ v červenání ovoce a jahod v tomto měsíci, ale Partl odvozoval slovo od 

červenosti vůbec nebo od červů, kteří v tomto období dělají škody zvláště na 

štěpích a ovoci.  

 

Pranostiky 

• Chladný květen, červen vlažný – je pro sýpky, sudy blažný. 

• Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. 

• Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 

• Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.  

 

LETNÍ SLUNOVRAT 

21. ČERVNA, VE 12:08 HOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slunovrat je astronomický termín pro okamžik, kdy Slunce má vůči 

světovému rovníku největší (v případě letního slunovratu), respektive 

nejmenší (v případě zimního) deklinaci = úhlová 

vzdálenost od světového rovníku. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Astronomie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%BD_rovn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Deklinace
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahel
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%BD_rovn%C3%ADk


[Náš Domov] Zdroj obrázků: Google, zdroj textů: Wikipedia Stránka 4 

        

 

 

 

 

 

 

LETNÍ OLYMPIÁDA 2018 
Místo konání: zahrada Domova, každé pondělí 9:30 hod 

 

 

28. 6. Slavnostní zahájení - grilování     

2. 7. Šoupaná, hod na cíl, vědomostní kvíz 

9. 7. Hod do dálky, šipky, hadí závody 

16. 7. Kuželky, hry smyslů, motorické hry 

23. 7. Petanque, hod kroužků na cíl, skládání puzzle 

30. 7.  Kroket, trénování paměti, pexeso 

6. 8. Kufr, motorická hra, navlékání korálků 

13. 8. Trénování paměti, kostky, rybaření 

20. 8. Hry smyslů, vědomostní kvíz, garden-rondo 

27. 8. Slavnostní ukončení 


